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Výuka jazyků
Vyučujeme více než 10 světových jazyků ve 14 lokalitách České republiky. Naším cílem je poskytnout Vám program, který 

odpovídá Vašim znalostem. Vyučujeme na několika úrovních a v malých skupinách, což nám umožňuje individuální přístup  

k Vašim potřebám.

Gramatika, slovní zásoba, ale především učení prakticky užitečných 

komunikačních znalostí, jsou pro nás základními pilíři.

Úroveň výuky, čas, místo a intenzitu plně přizpůsobíme Vašim požadavkům.

Při výuce jazyků používáme moderní studijní materiály renomovaných 

nakladatelství Cambridge University Press či Max Hueber  Verlag a  Fraus. 

Specializujeme se na jazyky ve všech oblastech Vašeho podnikání.

Jsme experty na kurzy soft skills v anglickém jazyce.
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Překlady a tlumočení
Provádíme překlady a tlumočení do většiny světových jazyků.

Tlumočení 

Zařídíme komplexní tlumočnický servis při zahraničních návštěvách, konferencích či obchodních jednáních. Zabýváme 

se překladem konsekutivním i simultánním, včetně zajištění technologie.

Překlady 

Zajistíme Vám komplexní profesionální překladatelský servis do více než 35 světových jazyků. Na základě Vašich požadavků 

dodáme překlady v běžném i expresním čase, překlady se soudním ověřením či korektury cizojazyčných textů.

Překládáme texty z těchto oblastí:

Všeobecné překlady

Technické překlady  

Ekonomické překlady 

Lékařské a farmaceutické překlady

Právní a soudní překlady 

Humanitní obory 

Chemické překlady 

Přírodovědné překlady  
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Pronájem prostor
Nabízíme lukrativní prostory téměř v centru Brna a v blízkosti hlavních tahů 

směrem na Svitavy, Bratislavu, Prahu i Olomouc.

počet ubytovacích míst, restaurací a služeb. Konferenční místnosti jsou 

vybaveny nejnovější stínící technikou, připojením na Wi-Fi, vzduchotechnikou, 

klimatizací a prezentační technikou. V případě pronájmu prostor 

je občerstvení samozřejmostí.
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Manažerské dovednosti Obchodní dovednosti Specializované vzdělávání

Možné oblasti seminářů:

– leadership
– motivace
– nově povýšen
– manažerská komunikace
– řešení konfliktů
– timemanagement manažera
– vedení porad
– umění správně se rozhodnout
– týmová spolupráce
– projektové řízení ve společnosti
– koučink
– delegování úkolů

Možné oblasti seminářů:

– vyhledávání nových zákazníků
– aktivní oslovení nových klientů
– péče o zákazníka
– úspěšné vyjednávání obchodníka
– úspěšné vyjednávání nákupčího
– asertivní komunikace s klientem
– prezentační dovednost
– efektivní využívání databáze
– sjednávání schůzek po telefonu
– profesionální telefonická 
   komunikace
– typologie klientů a jak s nimi 
   správně jednati

Možné oblasti seminářů:

– první pomoc s profesionálním 
   záchranářem
– IT dovednosti
– nový občanský zákoník
– školení interních lektorů
– personalistika a pracovní právo
– marketingová školení
– štíhlá výroba
– certifikované kurzy

Hlavním cílem vzdělávání je osobní rozvoj jedince či zvýšení konkurenceschopnosti 

firmy. Díky systematickému vzdělávání si lidé prohlubují odborné znalosti a dovednosti 

Všichni naši lektoři jsou lidí z dlouholetou praxí v daných oblastech.

Firemní vzdělávání

Zaměřujeme se na přesně cílené vzdělávání a zohledňujeme specifické potřeby klientů. 

 Naše semináře jsou na míru šité Vašim požadavkům, přizpůsobíme se představám

a individuálním potřebám účastníků kurzů. 

Analýza vzdělávacích potřeb je základní fází celého vzdělávacího cyklu. 

Při našich seminářích klademe důraz na aktivní zapojení všech jednotlivců. 

Snažíme se vždy o osobní kontakt s klientem pro zajištění plynulosti a efektivity školení.  

Naše kurzy nejsou jen teoreticky zaměřené, vždy jsou obohaceny o praktické aspekty  

a ukázky z reálného firemního prostředí. 

V průběhu seminářů využíváme mnoho případových studií, cvičení 

i simulací a účastníci školení získají okamžitou zpětnou vazbu.
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Interim management

Mystery shopping

Mystery calling

Tvorba manuálů pro operátory –  call centrum, obchodníky a back o�ce 

Koučink



Grantové poradenství
Poskytujeme profesionální pomoc v grantovém poradenství. Díky grantům můžete podpořit 

vzdělávání, rozvoj či kvalitativní změnu u Vašich zaměstnanců. Grantové oddělení se nyní zaměřuje 

na investiční projekty.

Jsme Vaším poradcem, stačí nám sdělit Vaše přání a o vše se postaráme. Najdeme vhodnou grantovou 

příležitost pro Vaši firmu a provedeme Vás světem grantů bez nehod.

Teambuilding
Naše teambuildingové akce jsou přesně připravené na míru požadavkům Vaší společnosti.

Alcatraz: úkolem týmu je dle mapy dojít na dané stanoviště a zdolat nástrahy umístěné cestou.

Klíče od pevnosti Boyard: účastníci zdolávají fyzicky i psychicky náročné disciplíny s cílem získat  

sedmero klíčů a co nejvíce indicií, díky kterým se v závěru hry dostanou k pokladu. 

Hvězdná brána: účastníci při společných aktivitách získávají symboly, které následně využijí 

k otevření hvězdné brány.

Pub Quiz: účastníci jsou rozděleni do družstev a soutěží v testových otázkách všeobecného přehledu. 

Testové otázky jsou v angličtině. Tým s nejvyšším počtem bodů vyhrává.

Sommeliér seminář: pod vedením zkušeného sommeliéra proběhne degustace vzorků vína, 

na závěr vyzkoušení znalostí účastníků a předání certifikátu o splnění semináře.

Moravská zabíjačka: klasická moravská zabíjačka pod dohledem řezníka.

První pomoc: profesionální záchranář Vás naučí základy první pomoci.

Kurz aranžování květin: naše floristka Vás provede posledními trendy v aranžování květin.

Rafting na divoké vodě ve Slovinsku: sdružte Vaše kolegy při adrenalinové aktivitě sjíždění 

divoké řeky.

Lanová centra: zajistíme pro Vás adrenalinovou zábavu v lanovém centru.

Škola vaření: kulinářská akademie s Radkem Šubrtem.

Golfová akademie, golfové turnaje
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